Usnesení
ze zasedání RV a ÚKK Českého svazu včelařů, z. s.,
konaného dne 21. 8. 2021
v SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky u Chrudimi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Republikový výbor ČSV, z. s., v počtu 44 členů přítomných z celkového počtu 77, po zvolení
pracovních komisí: návrhové komise ve složení: Čestmír Gazda, Petr Hájek a Jiří Valtera a
mandátové komise ve složení: Josef Benda, Martin Čecháček a Vlastimil Dlab po projednání
jednotlivých zpráv, připomínek a diskusních příspěvků
A. SCHVÁLIL:
Program jednání;
Zprávu o plnění usnesení RV ČSV, z.s. ze dne 27. 3. 2021;
Zápis z online zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 27. 3. 2021;
Zprávu o činnosti ČSV, z.s. za I. pololetí roku 2021;
Zprávu o hospodaření ČSV, z.s. za I. pololetí roku 2021;
Návrh zprávy o činnosti a hospodaření ČSV, z.s. za období 2016 - 2020;
Pravidla administrace unijní dotace pro rok 2021/2022
Znění kupní smlouvy na prodej VS Jabloňany a pověřuje předsedkyni a
tajemníka jejím podpisem;
9. Změny Plánu práce ČSV, z.s. na rok 2021;
10.Rozdělení prostředků na administraci dotace 1.D v poměru ZO 29,5 %, OO
30,5 %, sekretariát 40 %;
11.
Změnu stanov:
- čl. 34 odst. 6, který zní: Funkční období orgánů svazu a pobočných spolků je
pětileté. Ve výjimečných případech lze volební období prodloužit nebo zkrátit.
Dobu prodloužení nebo zkrácení a související podmínky stanoví RV.
- čl. 12, odst. 5 písm. i), kde se doplňuje věta: Registrační příspěvek nelze
vybírat ze včelstva;
12.Částku pro okresy postižené tornádem: OO ČSV Břeclav ve výši 84.600 Kč a
OO ČSV Hodonín ve výši 115.400 Kč na nákup nektarodárných a pylodárných
dřevin a na zavlažovací zařízení. Výplata bude provedena ze Svépomocného
fondu.
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
8.

B. JMENOVAL do funkce člena komise pro přípravu sjezdu Františka Krejčího.
C. VZAL NA VĚDOMÍ:
1.
2.
3.
4.

Rezignaci Petra Šeráka na funkci člena Komise pro přípravu sjezdu;
Rezignaci Miroslava Scherlinga na funkci člena RV za OO Strakonice;
Informace předsedkyně ČSV, z.s. o její činnosti od 28. 3. do 20. 8. 2021;
Zápisy ze zasedání PRV ČSV, z.s. ze dnů 13.4., 11.5., 8.6. a 13.7. 2021;

5. Návrh zprávy o plnění úkolů a hlavních směrů činnosti ČSV schválených X.
sjezdem ČSV;
6. Návrh změn stanov ČSV určených ke schválení XI. sjezdem;
7. Dopisy ZO Hostivice;
8. Zprávu o činnosti ÚKK;
9. Informaci o soudních sporech ČSV;
10.
Zprávu o činnosti SOUV-VVC, o. p. s.;
11.
Dopis MZe s důvody návrhu na změnu složení správní a rady a dozorčí
rady SOUV-VVC, o. p. s.
12.
Stav příprav Aktivů se zástupci ZO/OO ČSV;
13.
Informace prezidenta AK Ing. Jana Doležala;
14.
Informace o změnách v dotaci 1.D;
15.
Informace o průběhu a stavu vratek dotace dle NV č. 148/2019 Sb.;
16.
Informace o stavu příprav XI. sjezdu ČSV, z.s.;
17.
Informace o XXII. Konferenci zlepšovatelů a vynálezců ve včelařství v
Trenčíně.
D. KONSTATOVAL, že výše členských příspěvků na rok 2022 zůstává beze
změny včetně přerozdělení.
E. NESOUHLASIL:
1. se změnou zastoupení zakladatelů ve správní radě a dozorčí radě SOUVVVC, o. p. s.;
2. s převedením ZO Hostivice pod OO ČSV Kladno.
F. POVĚŘIL předsedkyni jednáním se SZV o účasti na XXII. Konferenci
v Trenčíně.
G. ULOŽIL:
Sekretariátu:
1. Publikovat usnesení ze zasedání RV ČSV, z.s. ze dne 21. 8. 2021 v časopise
Včelařství a na webu svazu;
2. Poděkovat Miroslavu Scherlingovi za odvedenou práci ve funkci člena RV;
3. Publikovat Zprávu o činnosti a hospodaření za I. pololetí roku 2021 na webu
svazu;
4. Publikovat změny Plánu práce na rok 2021 na webu svazu;
5. Publikovat schválené změny stanov na webu svazu;
6. Publikovat Pravidla administrace unijní dotace pro rok 2021/2022 na webu
svazu,
7. Oznámit ZO Hostivice rozhodnutí RV o jejich žádosti;
8. Rozeslat prezentaci pro konání Aktivů ZO/OO ČSV na okresní organizace
spolu se zněním stanov navržených pro sjezd.
Předsednictvu:
1. Předložit Zprávu o činnosti a hospodaření ČSV, z.s. za období 2016 - 2020 ke
schválení na XI. sjezdu ČSV;
2. Předložit Zprávu o plnění úkolů a hlavních směrů činnosti ČSV, z.s.
schválených X. sjezdem ČSV ke schválení na říjnovém zasedání RV.

